
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  التأمين الصحي للموظفينتعليمات 

   في جامعة البلقـاء التطبيقية
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٢٢٦  

  تعليمات

  التأمين الصحي للموظفين 

  ٢٠٠٣لسنة ) ١٧٦(الصادرة بموجب نظام التامين الصحي رقم 

  

  -: التعريفات  ):1(المادة 

خص�صة لھ�ا أدن�اه إ� يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت ف�ي ھ�ذه التعليم�ات المع�اني الم
  :إذا دلت القرينة على غير ذلك 

 .       جامعة البلقاء التطبيقية :  الجامعة 

  . رئيس الجامعة:  الرئيس 

  .لجنة التأمين الصحي التي يشكلھا الرئيس حسب النظام :    اللجنة 

  .عتمدةھي المستشفيات، وا6طباء، والصيدليات، والمختبرات، وا6شعة الم: الجھة الطبية 

 العامل ف�ي الجامع�ة الم�شترك ف�ي الت�امين ال�صحي وفق�ا �حك�ام نظ�ام الت�امين ال�صحي : المشترك
   .٢٠٠٣ لسنة )١٧٦(رقم 

 :المنتفع 

 زوج، أو زوجة المشترك، ووالدي�ه م�ا ل�م يك�ن أي م�نھم م�شمول  بت�أمين ص�حي أخرغي�ر - 
  . الزامي 

 ال��ذين يتلق��ون دراس��تھم ف��ي المؤس��سات  ا6و�د ال��ذين ل��م يكمل��وا س��ن الثامن��ة ع��شرة، أو-  
  .التعليمية حتى إكمال الدراسة، أو إكمال سن الخامسة والعشرين أيھما أسبق 

 . البنات العازبات غير العامAت - 

  : ا.صابة

 منتف��ع ي��شمله الت��أمين، يتعن��ي إص��ابة ج��سدية طارئ��ة غي��ر ق��ضائية ح��صلت للم��شترك، أو 6
  .عن مسببات خارجية طارئة فقطعلى أن تكون ناتجة بصورة مباشرة 

 :المعالجة

،وال����شعاعي، والمعالج����ة الفح����ص الطب����ي السريري،والمخبري: الخدم����ة الطبي����ة ،وت����شمل 
، واEقام�ة ف�ي وال�و�دة الطبيعي�ة، والعملي�ات الجراحي�ة ،  والمعالج�ة ا�خت�صاصية،الفيزيائية

  . مملكة المستشفيات ، وأي معالجة أخرى تنص عليھا ھذه التعليمات داخل ال

 :نفقات المعالجة 

 نفق��ات الخ��دمات الطبي��ة ا6ساس��ية والمعالج��ة الطبي��ة،وأي نفق��ات أخ��رى ت��نص عليھ��ا ھ��ذه 
  .التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاھا 

 :خدمات المستشفى

  . تعني أي خدمات طبية تقدمھا المستشفيات المعتمدة، المشمولة بالتأمين

 : التسعيرة

م��ن وزارة ال��صحة، أو نقاب��ة ا6طب��اء، باEض��افة إل��ى ن��سبة الخ��صم الت��ي الت��سعيرة المعتم��دة 
  .تحصل عليھا الجامعة

 :  الكشفية

 الح�د ا6دن�ى لت�سعيرة نقاب�ة ز داخل العيادة المعتمدة ل�دى الجامع�ة عل�ى أن � تتج�اوء أجور ا6طبا
  .١٩٩٨*ا6طباء لسنة 

  :المعالجة خارج المستشفى

ي��ادات الخارجي��ة للمست��شفيات، أو العي��ادات الخاص��ة المعتم��دة، الت��ي  ويق��صد بھ��ا المعالج��ة ف��ي الع
ت��شمل ك��شفية الطبي��ب، وأس��عار ا6دوي��ة، وتك��اليف المختب��رات، وا6ش��عة ل��نفس حال��ة الم��رض أو 

  .العجز

  : ا5شتراك في التأمين الصحي  ):2(المادة 

                                                
 .م١٦/٦/٢٠٠٨ الصادر بتاريخ ٤٩١٢ في ملحق للعدد ٢٠٠٨صدر عن نقابة ا�طباء ا�ردنية �ئحة ا�جور الطبية لعام  *
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ة ولك�ن يل�زم الموظ�ف يكون التأمين الصحي اختياريا سواء بالنسبة لAشتراك، أو اختيار الدرج�  .أ 
بت��أمين كاف��ة أف��راد عائلت��ه م��ن م��شتركين أو منتفع��ين ف��ي نف��س الدرج��ة وتك��ون درج��ة الت��امين 

  .ةأو الثالث/ةأو الثاني/للمشتركين والمنتفعين الدرجة ا6ولى

في حال رغب�ة الموظ�ف إش�راك أبن�اءه ف�ي الت�أمين ال�صحي ي�شترط إش�راك جمي�ع ا6بن�اء م�الم   .ب 
  . سابقاد ما وريكن ھناك استثناء حسب

 :يسمح بإدخال الفئات التالية في التأمين   .ج 

الم��ستخدم ب��ا6جرة اليومي��ة وزوجت��ه وأو�ده دون س��ن الثامن��ة ع��شرة والوال��دين وض��من  .١
  :الشروط التالية 

 . يكون تأمينھم بالدرجة الثالثة فقط -

ھم�ا بلغ�ت  لھم ا�ستمرار في التأمين بعد انتھاء الخدم�ة 6ي س�بب م�ن ا6س�باب مق � يح-
  .مدة خدمتھم بھذه الصفة 

، أو أي جھ�ة مماثل�ة وح�سب ت العاملين على ح�ساب م�شاريع البح�وث العلمي�ة، أو ا6مان�ا.٢
  :الشروط التالية 

عل��ى ح��ساب م��شاريع البح��وث العلمي��ة ، أو ا�ش��تراك شخ��صيا فق��ط يح��ق للعام��ل  �
راك ف��ي وتك��ون رس��وم ا�ش��تا6مان��ات، أو أي جھ��ة مماثل��ة، ف��ي الت��أمين ال��صحي 

 .التأمين الصحي بمقدار الضعف 

� يحق لھم ا�ستمرار ف�ي الت�أمين بع�د انتھ�اء الخدم�ة 6ي س�بب م�ن ا6س�باب مھم�ا  �
  .بلغت مدة خدمتھم بھذه الصفة 

 .ةيكون تأمينھم بالدرجة الثالث �

قيمة الم�ساھمة ال�شھرية ) أو المشترك نفسه( تتحمل الجھات التي تتولى دفع رواتبھم �
  .مقدما 

 .ا�شتراك في التأمين الصحي  سنوي .د

 ك��انون ا6ول م��ن الع��ام )٣١( يب��دأ ا�نتف��اع م��ن الت��أمين ال��صحي ف��ي بداي��ة ك��ل ع��ام وينتھ��ي بت��اريخ .ه
  .نفسه 

تقدم طلبات ا�شتراك بالتأمين الصحي  في أول تشرين ثاني م�ن ك�ل ع�ام وينتھ�ي قب�ول الطلب�ات ف�ي  .و
ل�ب اش�تراك جدي�د للم�شتركين س�ابقا يج�دد ل�نفس الم�شترك  كانون ا6ول،وفي ح�ال ع�دم تق�ديم ط)١٥(

  :  بعد ذلك فيروالمنتفعين وبنفس الدرجة تلقائيا و� ينظ

  . طلبات تبديل ا�شتراك من درجة إلى درجة أخرى  -١

 . طلبات إلغاء ا�شتراك  -٢

  : طلبات ا�شتراك إ� في الحا�ت التالية  -٣

  .   الجديدةت التعيينا-

  .لذي يعود من بعثته ويباشر عمله في الجامعة الموفد ا-

  . الزواج الجديد-

  .  المواليد الجدد-

أع��ضاء ھيئ��ة الت��دريس ال��ذين يباش��رون عملھ��م بع��د انق��ضاء إج��ازة  التف��رغ العلم��ي أو اEج��ازات  -
  . بدون راتب

  .  الموظفون الذين يباشرون عملھم بعد انقضاء اجازة بدون راتب-

  .ويل الموظف من مياومة إلى عقد تحويل الدرجة عند تح-

وف��ي ك��ل ھ��ذه الح��ا�ت ي��دفع الم��شترك ب��دل ا�ش��تراك اعتب��ارا م��ن ت��اريخ اش��تراكه بالت��أمين       
ال��صحي وي��تم ا�ش��تراك خ��Aل ش��ھر واح��د م��ن ت��اريخ التعي��ين أو ع��ودة الموف��د أو ال��زواج أو 

  .الو�دة الجديدة

 باس�تثناء م�ا ورد ف�ي الم�ادة "ول التامين الصحي تلقائيا ينتھي مفع:   انتھاء التأمين الصحي ):3(المادة 
  : في الحا�ت التالية) "٤(

 ) .و(الفقرة ) ٢(في حالة عدم تجديد ا�شتراك كما ھو محدد في المادة  .١

  .في حالة استقالة المشترك، أو إنھاء خدماته .٢

 .في حالة وفاة المشترك، أو المنتفع  .٣
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سباب ما لم يكن له حق ا�ستمرار بالت�امين بموج�ب ھ�ذه انتھاء خدمة المشترك 6ي سبب من ا6 .٤
  .التعليمات 

،  وف�ي ةإساءة استعمال البطاق�ة م�ن الم�شترك، أو المنتفع�ين مع�ه، أو تق�ديم بيان�ات غي�ر ص�حيح .٥
ھ���ذه الحال���ة يج���ب اس���تيفاء كام���ل ا6ق���ساط ، ويتحم���ل الم���شترك جمي���ع الم���سؤوليات القانوني���ة 

  .واEدارية وقيمة العAج مضاعفة 

زوال أحد شروط التأمين الواردة في بند التعريفات ، وتقع على الم�شترك م�سؤولية اEب�Aغ ع�ن  .٦
زوال أي ش��رط م��ن ش��روط الت��أمين وتح��ت طائل��ة الم��سؤولية القانوني��ة والمالي��ة وتحمل��ه كام��ل 

  .نفقات المعالجة مھما كان مصدرھا أو سببھا مضاعفة 

ت�سحب بطاق�ة الت�أمين، ويطل�ب م�ن الموظ�ف وفي جميع ھذه الح�ا�ت يوق�ف الت�أمين ال�صحي و .٧
عم�ل ب�راءة ذم�ة، و بكفال�ة موظ�ف عل�ى ك��ادر الجامع�ة، وح�ين ع�ودة الموظ�ف إل�ى عمل�ه يع��اد 

  .اشتراكه في التأمين  وتصدر له بطاقة تأمين جديدة

 : استمرارية التأمين   ):٤(المادة 

دفع ب��دل ا�ش��تراك يح�ق 6ي م��ن الفئ��ات التالي��ة ا�ش��تراك ف��ي الت�أمين ال��صحي عل��ى أن ي��  .أ 
 :السنوي مقدما وقبل شھر من تاريخ انتھاء التأمين الصحي وبدفعه واحدة 

الم���شترك ال���ذي تنتھ���ي خدمت���ه ف���ي الجامع���ة 6س���باب ص���حية وفق���ا  - ١
للت��شريعات المعم��ول بھ��ا ف��ي الجامع��ة، ولزوج��ه وأو�ده ش��ريطة أن 

  . �تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس سنوات

ي انتھت خدمته ب�سبب إكمال�ه ال�سن القانوني�ة الت�ي ت�نص المشترك الذ - ٢
عليھا ا6نظمة والتعليمات المعم�ول بھ�ا ف�ي الجامع�ة ولزوج�ه وأو�ده 

  .     شريطة أن �تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات

المشترك الذي انتھت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيج�ة إج�راء  - ٣
ظيف��ة، ش��ريطة أن �تق��ل م��دة اش��تراكه ف��ي الت��أمين ت��أديبي أو فق��ده للو

  .الصحي فيھا عن خمس  عشرة سنة متصلة

 .زوجة المشترك المتوفى ما لم تتزوج  - ٤

 .أو�د المشترك المتوفى إلى حين إكمالھم سن الثامنة عشرة - ٥

 

تح�سب اEج��ازة ب�دون رات��ب، وإج��ازة التف�رغ العلم��ي، واEع��ارة الت�ي يح��صل عليھ��ا .ب
م�ن ) أ(م�ن الفق�رة ) ٣(لجامعة من الخدمة المت�صلة الم�شار إليھ�ا ف�ي البن�د العاملون في ا

ھ��ذه الم��ادة ش��ريطة التزام��ه با�ش��تراك ف��ي الت��امين ال��صحي ودفع��ه ا�لتزام��ات المترتب��ة 
  .عليه خAل تلك المدة 

  

      يجوز للفئات التالية من المشتركين ومنتفعيھم ا�ستمرار في التأمين داخل .       ج

 : المملكة           

 . عضو ھيئة التدريس والباحث الذي يقضي إجازة التفرغ العلمي  .١

ع��ضو ھيئ��ة الت��دريس والباح��ث والموظ��ف المج��از ب��دون رات��ب أو المع��ار إذا ك��ان  .٢
  .يقضي ھذه اEجازة أو اEعارة داخل ا6ردن 

  : إثبات عمر المشترك أو المنتفع  ):٥(المادة 

  .ن وجواز السفر لغير ا6ردنيينلعمر بالنسبة ل\ردنيييعتمد دفتر العائلة لتحديد ا

 

 : المراجعات لنفس المرض):٦(المادة 

  .ساعة ا6ولى تكون مجانية) ٤٨(  المراجعات لنفس المرض خAل ال-  

  . المراجعة خAل عشرة أيام تكون نصف الكشفية-  

  وص�ور ا6ش�عة تك�ون  المراجعة من اجل إطAع الطبيب على نتائج الفحوص�ات المخبري�ة،-  
  .  مجانية

  :  ا.جراءات الطبية وصرف المطالبات   ):٧(المادة 



   التأمين الصحي للموظفين

 

 

٢٢٩  

اEج���راءات الطبي���ة الت���ي ل���م ي���رد ذكرھ���ا ف���ي أح���د التخص���صات تق���اس بمثيAتھ���ا ف���ي   .أ 
التخصصات ا6خرى كما وردت في �ئحة ا6جور الطبية الصادرة عن نقابة ا6طب�اء  م�ا 

  .  لم تكن مستثناة

وصفة الطبية ل\مراض المزمن�ة ح�سب تقري�ر ا6خ�صائي المع�الج بحي�ث التقيد بصرف ال  .ب 
   .تكون الكمية المصروفة شھريا

توق��ع عقوب��ات يقررھ��ا ال��رئيس اس��تنادا إل��ى ا6نظم��ة والتعليم��ات الناف��ذة ف��ي  :  العقوبCCات   ):٨(الم��ادة 
دم  يق��والجامع��ة وبن��اءا عل��ى توص��ية لجن��ة الت��أمين ال��صحي عل��ى ك��ل م��ن يق��وم ب��التزوير أ

معلومات أو شھادات أو إيصا�ت أو فواتير مھما كان نوعھ�ا وس�ببھا غي�ر ص�حيحة خ�Aل أو 
بعد ا�شتراك في التأمين أو يستمر في استخدام بطاقات التأمين من قبل�ه أو م�ن قب�ل المنتفع�ين 
بع��د انتھ���اء حق���ه ف���ي ا�ش���تراك بالت���أمين عل���ى أن ي���دفع كاف���ة المب���الغ الت���ي تحملھ���ا الت���أمين 

   .مضاعفة

 ھ��ذه التعليم��ات عل��ى الموف��دين ال��ذين تطب��ق عل��يھم ا6حك��ام المالي��ة ق� تطب�� :  الموفCCدون   ):٩(الم��ادة 
  .المتعلقة بالبعثات العلمية 

  :  نسبة التحمل   ):١٠(المادة 

 % .٢٥،وللوالدين % ١٥تكون نسبة التحمل للمشترك والمنتفع   .أ 

ك أو المنتف��ع مباش�رة للجھ��ة الطبي��ة ي�تم دف��ع ھ�ذه الن��سب الم�ذكورة أع��Aه م�ن قب��ل الم�شتر  .ب 
  ) .العيادات الخاصة المعتمدة/ عيادات ا�ختصاص في المستشفيات (خارج المستشفى 

في حال دخول المستشفى واEقامة والمعالج�ة في�تم تح�صيل الن�سب الم�شار اليھ�ا ف�ي البن�د   .ج 
  .من راتب الموظف ) أ(

 ع�ن ثAث�ة أض�عاف ال�سقف د� يزي�في حالة وفاة المشترك يتم تغطية تك�اليف عAج�ه بم�ا   .د 
  .المحدد 

 :  السقف السنوي لتغطية تكاليف معالجة المشترك أو المنتفع  ):1١(المادة 

 : يحدد السقف السنوي على النحو التالي 

 : مستشفى -أ

                         

   دينار              للدرجة اGولى٧٥٠٠                     

   دينار             للدرجة الثانية٥٥٠٠                     

   دينار             للدرجة الثالثة٤٠٠٠                    

 : عيادات -ب

   دينار                      للدرجة اGولى٩٠٠                      

   دينار                     للدرجة الثانية٧٥٠                       

   دينار                      للدرجة الثالثة٦٠٠                      

 

م�ن قيم�ة المطالب�ة ويج�ب %) ٣٠(تغطي الجامعة ما ن�سبة : المعالجة خارج الشبكة الطبية  ):١٢(المادة 

أن تكون المطالبة التي يق�دمھا الم�شترك بأنواعھ�ا مع�ززة بف�واتير مف�صلة وإي�صا�ت ص�ادرة 
 . ت والصيدليات والمختبرات موقعة ومختومة حسب ا6صولعن ا6طباء والمستشفيا

تقوم الجامعة بدفع تكاليف ع�شر جل�سات للع�Aج الطبيع�ي  كح�د  :جلسات العIج الطبيعي  ):١٣(المادة 
  .  أقصى للحالة الواحدة 

 المترت�ب عل�ى الم�شترك أو المنتفع�ين) بال�دينار( يك�ون الق�سط ال�شھري : القسط الشھري  ):٤1(المادة 
                         :      من التأمين الصحي حسب  الدرجات كما يلي 

 درجة أولى درجة ثانية درجة  ثالثة
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٤  ٣  ٢.٥ 
  الموظفين و أفراد العائلة 

  باستثناء الوالدين لكل فرد

١٢.٥  ١٠.٥  ٨.٥  

  الوالدين لكل منھما

  

   

 :  تغطية التأمين الصحي  ):١٥(المادة 

أي��ة رس��وم أو أتع��اب ت��دفع 6ي��ة جھ��ة غي��ر مرخ��صة لمزاول��ة المھن��ة  التغطي��ة ل� ت��شم  .أ 
الطبية، أو غير مرخصة لتقديم الخدمات الطبي�ة، أو أي�ة أج�ور ت�دفع  لعملي�ات تج�رى م�ن 

  . قبل أطباء غير ذوي ا�ختصاص

 التغطية أية إجراءات تزي�د عم�ا ھ�و ض�روري م�ن ناحي�ة طبي�ة أو أي�ة إج�راءات ل� تشم  .ب 
  .حالة المرضية ليس لھا عAقة بال

في حالة مخالفة تعليمات التأمين الصحي بصرف أدوية غي�ر م�شمولة بالت�أمين أو ص�رف   .ج 
أدوية تزيد عن حاجة المريض أو أي أجراء آخر � حاجة ل�ه س�تقوم اللجن�ة بتحمي�ل قيم�ة 

  . الفواتير على ا6طراف المشتركة بذلك 

 : حا5ت ا.دخال  ):١٦(المادة 

مرض�ية للمست�شفى إ� بتحوي�ل معتم�د م�ن طبي�ب الجامع�ة باس�تثناء �ي�تم إدخ�ال أي حال�ة   .أ 
  .الحا�ت الطارئة

يجب الحصول على موافقة طبيب الجامعة في حال زيادة تك�اليف اEج�راءات الطبي�ة ع�ن   .ب 
  .دينار ) ١٠٠(

  :العIج داخل عيادات الجامعة   ):١٧(المادة 

اخ�ل عي�ادات الجامع�ة مقاب�ل دف�ع يستفيد المشتركون  من جميع الخدمات الطبي�ة المقدم�ة د  .أ 
  .من قيمة العAج %) ١٥(

 .يجوز لغير المشترك ا�ستفادة من عيادات الجامعة بدفع قيمة العAج كاملة   .ب 

  

 

 

  :الخطوات الواجب إتباعھا عند حدوث أي حالة مرضية     ):١٨(المادة 

از بطاق�ة عند مراجعة أي طبيب أو مستشفى يجب إبراز نموذج التأمين الصحي  مع إب�ر .١
  .التأمين الصحي 

يشترط الح�صول عل�ى دفت�ر النم�اذج الطبي�ة م�ن قب�ل الموظ�ف نف�سه و أن يق�وم بإرج�اع  .٢
كام��ل النم��اذج الطبي��ة الت��ي ح��صل عليھ��ا س��ابقا ل��ه و6ف��راد عائلت��ه إل��ى ش��عبة الت��أمين 

  . الصحي في دائرة شؤون العاملين

 . كل شھر إلى الجامعةتقوم الجھة المعالجة بإرسال المطالبات المالية في آخر .٣

 

 -: أي تعويض عن عجز أو معالجة أو خدمة ناتجة عما يلي ع� يدف :ا5ستثناءات ):١٩(المادة 

ا�نتحار أو محاولة ا�نتحار أو إيذاء النفس التعمدي أو محاولة  ذلك، س�واء أك�ان  الم�شترك أو  .١
  . المنتفع  صحيح العقل أم لم يكن 

لم���شترك أو المنتف���ع ف���ي الح���رب المعلن���ة أو غي���ر المعلن���ة أو اEص���ابة الناتج���ة ع���ن اش���تراك ا .٢
ا�ض���طرابات  المدني���ة أو ال���شغب أو التم���رد أو اEرھ���اب أو الع���صيان أو الم���ؤتمرات غي���ر 

  . الشرعية أو أعمال العنف،أو الحرب ا6ھلية أو الثورات أو أي من العمليات شبه الحربية 

 . أو أي نوع من السباقات ا6خرى اشتراك المشترك أو المنتفع بسباق السيارات  .٣

 :التالية المرافق إ� في الحا�ت  .٤

  .الطفل دون سن الثالثة عشر   . أ

 .الحا�ت المرضية التي تستدعي وجود مرافق   . ب



   التأمين الصحي للموظفين

 

 

٢٣١  

اEشعاعات الذرية أو التلوث اEشعاعي أو التلوث الكيماوي، وي�ستثنى  م�ن ھ�ذا الم�شترك ال�ذي  .٥
  . Aقة بالعمل اEشعاعي أو الكيماوي يعمل في  الدوائر أو المراكز التي لھا ع

اEدمان على الكح�ول أو المخ�درات أو ع�Aج م�رض ا�ي�دز بع�د الت�شخيص وع�Aج ا�م�راض  .٦
  .الجنسية 

الجراح��ة التجميلي��ة أ� إذا كان��ت ناتج��ة ع��ن ح��ادث غي��ر م��ستثنى م��ن  الت��أمين، وح��صل أثن��اء  .٧
  . سريان  مفعول التأمين 

أم��اكن ناي��ة ف��ي المنتجع��ات، والمي��اه المعدني��ة، وغيرھ��ا م��ن الفحوص��ات العام��ة، والنقاھ��ة والع .٨
                .الراحة والحجر الصحي 

ا6طراف ا�صطناعية وأجھ�زة ال�سمع والنظ�ر والعدس�ات الخارجي�ة بأنواعھ�ا إ� م�ا ي�تم بق�رار  .٩
  .  من قيمتھا  % ٥٠من الرئيس بناءا على توصية من اللجنة وفي ھذه الحالة يتحمل المشترك 

 .إصابات العمل لمن يتم تأمينه في الضمان ا�جتماعي عن إصابات العمل وامراض المھنة .١٠
ا6جھزة الطبية والصناعية المساعدة الخارجية إ� ما يتم بق�رار م�ن ال�رئيس بن�اءا عل�ى توص�ية  .١١

  . من اللجنة وبنسبة تحمل تحددھا اللجنة 

 .ئلتصحيح طول أو قصر أو انحراف النظر بأية وسيلة من الوسا .١٢

معالج��ة ا6س��نان ماع��دا الخل��ع وأم��راض الف��م واللث��ة والح��ا�ت الت��ي تظھ��ر الحاج��ة لھ��ا نتيج��ة  .١٣
  .حادث

ا6دوي���ة غي���ر المرخ���صة م���ن قب���ل وزارة ال���صحة ا6ردني���ة أو غي���ر م���سعرة م���ن قب���ل نقاب���ة   .١٤
  . الصيادلة 

  ).الحمل وھشاشة العظام ( حالتي الفيتامينات وا6مAح المعدنية إ� في  .١٥

  .فم بكافة أشكالھا غسو�ت ال .١٦

  .المنشطات الجنسية بأنواعھا  .١٧

  .اEجھاض أو اEسقاط غير المشروع  .١٨

  .حا�ت العقم بأشكاله كافة معالجة .١٩

  .المواد الغذائية خارج المستشفيات  .٢٠

ال��صابون وال��شامبو  ( وا�م��صال والمط��اعيم بجمي��ع أنواعھ��ا الم��واد التجميلي��ة ومستح��ضراتھا  .٢١
  ).ھا والمراھم الواقية من الشمس وحب الشباب ومعاجين ا�سنان بجميع أنواع

  .الزيارات المنزلية من قبل ا6طباء للمرضى أجور .٢٢

إذا كان الطبيب المعالج ھو المؤمن نفسه أو زوجه أو أحد والدي�ه أو أش�قائه أو أو�ده  ف�A ت�دفع  .٢٣
  .الكشفية المقررة على تلك المعالجة 

  . ليس لھا عAقة  بالتشخيص المرضي الفحوصات المخبرية واEشعاعية والطبقية التي .٢٤

  .الحوادث القضائية إذا كان ھنالك جھة تلتزم بدفع تكاليف المعالجة  .٢٥

  .اEجراءات الطبية غير المعترف بھا علميا لمعالجة حالة المريض  .٢٦

  ).الخبيثة ( ا�مراض وا�ورام السرطانية ومضاعفاتھا  .٢٧

  .جلسات التحليل النفسي  .٢٨

وأدوي��ة مثبت��ات ) ا�دوي��ة والفحوص��ات ( ة والھرمون��ات الجن��سية موان��ع الحم��ل بأش��كاله كاف�� .٢٩
 .الحمل 

 .الختان للمولود الذكر ، وتركيب الحلق للمولود .٣٠

      .الزوائد اللحمية والغدد الجلدية ما لم تتحول إلى غدد وزوائد مرضية .٣١

  ).أثناء اEقامة داخل المستشفى(المستلزمات غير الطبية  .٣٢

  .ومضاعفاتھا ات الخلقية ا6مراض الوراثية والتشوھ .٣٣

 اتخ�اذ الق�رارات المناس�بة بخ�صوص الح�ا�ت الت�ي – بناء ًعلى تن�سيب اللجن�ة –للرئيس   ):٢٠(المادة 
  .يرى أنھا ضرورية وغير منصوص عليھا في ھذه التعليمات  

 .ة  تلغي ھذه التعليمات أي تعليمات سابقة تتعلق بالتأمين الصحي للعاملين في الجامع):٢١(المادة 

  


